
A.I. ориентиран дигитален 
инструмент за скрининг и 
мониторинг при начален 
карцином на гърда 

В партньорство с Novartis Oncology, МОРЕ-ДАРЗАЛАС и болнични 
заведения с цел намаляване на недостатъчната грижа при карцином 
на гърдата посредством персонализирана мобилна термография и 
изкуствен интелект
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Пандемията “карцином на гърда”

1 от 8 жени ще развият 
инвазивен карцином на 
гърдата в течение на живота си

2.3 млн.
диагностицирани 
и 685 хил. починали в световен 
мащаб през 2020 г.

7.8 млн.
живи пациенти 
диагностицирани в последните 
5 години



На практика

502 млн.
биха спечелили от 
регулярен скрийнинг, за да се 
увеличи шансът за ранна 
диагностика

650 хил.
живота спасени 
годишно благодарене на ранна 
диагностика на стадий I/II 
преди метастазиране

31 млн.
мамограми / год. 
трябва да се анализират  
текущо, като част от 
мониторирането на оцелелите



Kelvin Health мобилна термография

Мобилна термокамера 
Прихваща топлината излъчвана 

от тялото

Термосегментация 
Специализирана сегментация 

на получения сигнал

Анализ от A.I. 
Прихващане на аномалии  чрез 

машинно самообучение (ML)

В сравнение с текущите методи за скрийнинг и мониторинг:

Широкодостъпен и персонализиран

Подходящ за често приложение, дори при бременни жени

Приложим при висока плътност на гърдите (жени под 40 г.)

Преносим и позволяващ първоначално самоприложение

Причиняващ минимален физически, логистичен и финансов дискомфорт 



Няколко скрийнинг примера



Защо (мобилна A.I.) термография сега?

Реалният бум 
на визуалните 

A.I. и ML

2014-2016 г.2012 г.2010 г.

Първо GPU 
специализирано 
за изчисления

Първи CUDA 
интерфейс за GPU 

изчисления

2007 г.

Първият мобилен 
телефон с камера

1999 г.

Първата дигитална 
камера

1988 г.

Първите модерни 
смартфони.

1994 г.

Първата 
конволюционна 
невронна мрежа

“Зимата” на визуалният A.I.

Реалният бум на 
термография с 

A.I.

2023-2025 г.2020-2023 г.2020 г.

Старт на COVID-19 
пандемията и 

спешната нужда от 
дигитализация, 

телемедицина и A.I.
Първата мобилна 
термокамера с 

достатъчно голям 
сензор

2017 г.

Първата 
термокамера без 

охлаждане

1980 г. 1982 г.

FDA одобрява 
термографията 
като помощен 
инструмент

“Зимата” на термографията

FDA 
предупреждава за 

подвеждащо 
приложение на 
термография

2019 г.

Разработка на 
прецизен  

персонализиран 
диагностичен A.I. 
инструмент обучен 
с “големи данни"

Обучение на 
“дълбоки" 

модели на база 
“големи данни”

Европейски план 
за справяне с рака



Специалисти 

Разходи за лечение 

Сума отпускана за двугодишен 
курс на лечение в САЩ: 
Стадий 0: $71,909 
Стадий I/II: $97,066 
Стадий III:  $159,442 
Стадий IV: $182,655 

Данните за специфични според 
стадия разходи предоставят 
подкрепа за програми като 
срийнинг за рак на гърдата, 
замислени с цел да изместят 
диагностика към по-ранен стадий.

Добавена стойност за пациенти и платци

Пациенти 

Държава Здравни 

застрахователи

Платци

Скрийнинг в комфорта на дома или локалния здравен център: 

По-малко психологически и финансов стрес 

По-малко излагане на радиация 

По-удобна логистика 

По-чест и персонализиран скрийнинг 

В крайна сметка, по-добър здравен резултат и значителни 
спестявания благодарение на по-ранното диагностициране на проблеми.

Дейности

Данни



Пазарен достъп за фармацевтични компании

Пациенти 

Специалисти

Фармацевтични 

компании

Дейности

Данни

Платци

Осигуряване на по-широк достъп до пациенти, тъй като: 

Повече пациенти ще бъдат диагностицирани рано и започнат лечение; 

Неефективното лечение може да бъде установено по-рано, разследвано и адаптирано без нуждата да 
се спира терапията на пациента; 

Демографските групи, отговарящи най-добре на терапията се идентифицират и събраните данни 
мотивират избора ѝ като първа линия на лечение.



Фармацевтични сътрудничества: 

Novartis Oncology Регион Европа / BIOME Innovation Lab  

Сътрудничество по научноизследователски проекти 

Победител в  Novartis Oncology Global Challenge “Braking Barriers” ’21

НПО сътрудничества:

Фондация “МОРЕ-ДАРЗАЛАС” 
Мащабен скрийнинг на територията на РБ

Текущ прогрес

МЗ 
Разрешение за изследване с 
термография 

КЗЛ 
Разрешение за събиране на 
термограми 

ИАЛ 
Разрешение за изследване на рака 
(в прогрес)

Регулаторна рамка:
Изследователски 

сътрудничества:

Университетски медицински 
център в Марибор 
Скрийнинг, Словения 

1-ва АГ “Св. София” 
Скрийнинг, София, България

Технологични разработки: 

Машинно самообучение (ML) и софтуер 
Създадена е подходящата софтуерна инфраструктура 

Мобилно приложение за събиране на данни 
Съвместимо с iOS и FLIR One Pro термалните камери 

Оценка на различни опции за термален хардуер 
Начални стъпки на колабориране с доставчици



Следващи стъпки

Пазар: Ръст >>

НИД:

24 изследователски 
партньорства за 
събиране на данни

187K термограми от 
47K сесии 

и 6K пациенти

Обучение на A.I. 
модели с >95% 
специфичност

Прототип на термална 
камера пригодена за 
термодинамиката на 
човешкото тяло

Стартиран регулаторен 
процес по одобрение на 
хардуер и софтуер

Комерсиализация с 
фарма чрез регионални 
екипи за достъп до пазара 

(market access teams)

Разширяване към пазари 
като САЩ, Германия, 

както и глобалните фарма 
екипи за достъп до пазари

м. 18

м. 32-38

м. 12 м. 15

м. 20-24

ongoing ongoing

Регулаторни 
одобрения - 

FDA/CE

Термалната 
камера е готова 
за производство

м. 27м. 25

Комерсиализационна фаза

Научноизследователска фаза

600 пациенти 
мамография 

BI-RADS 



Уникална възможност

А.I./ML
опит в екипа 
пионери в анализа и обработката на 
изображения 
анализирани >26 млрд. изображения

Данни уникални термограми 
ще бъдат създадени в достъпна 
регулаторна среда (ЦИЕ)

Тренд
превантивна медицина 
която е персонализирана, прецизна, 
бърза и използващата вълната на 
телемедицината и глобалната борба 
срещу рака



Вярваме, че успешна компания е тази, 
която е повлияла положително на живота 
на над 1 милиард хора. 
Ето защо ние работим неуморно в това да 
предотвратим страданията на половин 
милиард жени и техните семейства. 

Ще се радваме да ви имаме като партньор в тази обща кауза!
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Екстра приложение: сърдечно-съдови

Тромбофлебит / ВТЕ / ДВТ  
Скрийнинг и мониторинг

ПСЗ / ПАБ 
Скрийнинг и мониторинг на ефекта от лечението

Преди След

(10+ млн. хора страдат от ВТЕ) (200+ млн. хора страдат от ПАБ)



Още екстра приложения

Ревматоиден артрит 
(автоимунни възпаления)

Травматология 
(в спешни отделения)

COVID-19 
(мониторинг на респираторни инфекции)


